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Od początku września, w budyn-
ku II LO przebiegają prace re-

montowe. Zmiany w naszej szkole, również do-
tyczą biblioteki. Dlatego postanowiliśmy prze-
prowadzić wywiad z naszymi Paniami bibliote-
karkami, które  zdradziły nam kilka szczegółów 
dotyczących biblioteki. 
 
Jak mają się książki w czasie remontu? 
 Książki z biblioteki II Liceum mają w tym 
roku urlop. Wspólnym wysiłkiem nauczycieli i setek 
uczniów nasze imponujące zbiory około 18000 egzem-
plarzy zostały na czas remontu zabezpieczone w spe-
cjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. 

 
Czy po remoncie biblioteka będzie znajdowała się w 
tym samym miejscu po remoncie?  
 Po remoncie wszystkie książki trafią na 
nowe półki w zupełnie nowym miejscu. Gdzie się 
będzie mieścić nowa biblioteka? Niech na razie pozo-
stanie to owiane tajemnicą…. 
 
Z jakich działów składa się nasz księgozbiór 
  
Posiadamy jeden z najbogatszych i najstarszych księ-
gozbiorów w mieście. Najbardziej wiekowe perełki, 
wręcz białe kruki pochodzą z XIX w. Na dział lektur 
składają się w większości nowe, pachnące książki w 
ilości wystarczającej dla wszystkich naszych uczniów. 
Osoby lubiące czytać znajdą w II Liceum obszerny 
wybór klasyki oraz nowości wychodzących każdego 
roku. Przygotowanie do matury, konkursów i olim-
piad jest możliwe dzięki bogatemu zbiorowi 
 

 
  

 
 

 

pozycji naukowych, słowników, encyklopedii z takich 
dziedzin, jak historia literatury, psychologia, socjologia, 
historia, polityka, prawo, religia, biologia, chemia, geo-
grafia, fizyka, matematyka, języki i wiele, wiele innych. 
Wrażliwi na piękne słowo znajdą u nas również wiele 
tomików poezji, 
autorów polskich 
i obcych. 

 
Czy jest szansa na 
miejsce dla czytel-
ników, miejsce do 
czytania w biblio-
tece? 
W nowej bibliote-
ce takie miejsce znajdzie się na pewno. Mamy nadzieję, 
że będzie ulubionym kącikiem wszystkich uczniów na-
szej szkoły. 
 
Jak mogłyby Panie zachęcić uczniów do czytania książek? 
 
 Wielki współczesny filozof i powieściopisarz 
włoski Umberto Eco wypowiedział następujące zdanie: 
„Kto czyta książki, żyje podwójnie”. Niech to będzie naj-
lepsza zachęta zarówno dla tych, którzy kochają czytać, 
jak i dla osób, które tę miłość mają jeszcze przed sobą. 

 
Serdecznie dziękujemy za odpowiedzi na nasze pytania 
Pani profesor Beacie Sztuk-Gregorczyk oraz Pani profe-
sor Renacie Tomie :)) 

 Rozmawiała: Gabrysia Kępska Ic 
 
 

 

Los książek w czasie 
remontu 

Pomagamy! 

Świąteczne  
oczekiwanie 

Adopcja 
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 Czy wiecie, że rok 2021 zo-
stał ogłoszony rokiem Cypriana 
Kamila Norwida? Dokładnie 200 lat 
temu na świat przyszedł wspaniały, 
romantyczny poeta, który budzi 
ciekawość i po dzień dzisiejszy  
inspiruje .  
 Na prawdę nazywał się Cyprian 
Ksawery Gerard Walenty Norwid herbu 
Topór. Jego twórczość jest pewnego ro-
dzaju "muzą" do tworzenia wspaniałych utworów 
estradowych. Jego teksty były i są śpiewane przez 
największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej: 
Czesława Niemena, Przemysława Gintrowskiego, 
Budkę Suflera czy De Press. Kochają go również 
artyści zajmujący się poezją śpiewaną. Ale to nie 
wszystko! Przepiękne wiersze Norwida poznajemy 
w trakcie nauki szkolnej, a prawie każde miasto w 
Polsce ma ulicę nazwaną jego imieniem.  Wyjątko-
we i ponadczasowe utwory Norwida są jednocze-
śnie wielkim wyzwaniem dla czytelnika. 
 Wieszcz uwielbiał pisać listy i często na 

nich rysował. Miał nie tylko talent pisarski, ale i 

malarski. Kochał ryciny, malarstwo, rzeźbę i grafi-

kę. Uwielbiał przyrodę, a w jego otoczeniu było 

zawsze bardzo dużo roślin, podobno hodował 

kwiaty doniczkowe. Namalował wiele obrazów, 

jednak do dnia dzisiejszego pozostały tylko cztery. 

Jeden z nich -"Jutrznia" znajduje się we wrocław-

skim Muzeum Narodowym . Przykre jest to, że, 

niestety, nie był doceniany za życia. Często zma-

gał się z biedą, żyjąc w nędzy. Był również czło-

wiekiem bardzo schorowanym. Cierpiał na gruźli-

cę, głuchotę i miał problemy ze wzrokiem. Czuł się 

wyobcowany i często nierozumiany. Zmarł we śnie 

w przytułku. Choć życie nie szczędziło mu trudów i 

trosk, jego twórczość okazała się na tyle silna i 

wspaniała, że pozostanie w naszym dorobku naro-

dowym na wiele, wiele pokoleń. 

Opr. Kacper Poźniak IIc  

 

 
Ogłaszamy!!! 

Gdy tylko możecie,  
pomóżcie!!! 

 
 

 W bieżącym roku szkolnym również 
organizujemy pomoc dla tych, którzy jej 
najbardziej potrzebują, dlatego przypomi-
namy Wam, w jakie działania możecie się 
zaangażować: 
 
- w zbiórkę karmy, smyczy, starych ręczników, ko-
ców, itp.; na rzecz schroniska dla zwierząt w Piotr-
kowie Trybunalskim, akcje trwa do lutego 2022r, 
 
- w akcję Góra Grosza - zbieramy bilon o wszelkich 
nominałach. Czas zakończenia - czerwiec 2022r, 
 
- w akcję zbiórki nakrętek plastikowych - dar prze-
kazujemy na rzecz fundacji wspierających chore 
dzieci - bezterminowo.  
Zebrane rzeczy prosimy przekazywać do Pań prof. 
Blanki Ciechanowskiej lub Pani Dagmary Kubali.  
 
 

Prosimy o wsparcie!  

 

200 lat  
Norwida...  
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      Jesteś u Siebie 

 
 Czym dla młodego człowieka są święta Bożego 
Narodzenia? Święta Bożego Narodzenia są jednym z naj-
ważniejszych świąt w tradycji chrześcijańskiej. Przez to 
jednak, jak głęboko zakorzeniły się w naszej kulturze, w 
praktyce duża część ludzi najbardziej skupia się nie na 
kwestiach religijnych, czy duchowych, a raczej na wszyst-
kich zwyczajach, które wokół tego święta powstały. Zało-
żenia dotyczące tego, jak te kilka dni w roku wyglądać 
powinny, są naprawdę  piękne. Często w tym kontekście 
pojawiają się takie hasła jak dzielenie się szczęściem, czy 
wspólne świętowanie.  
 Dla dużej części osób Boże Narodzenie kojarzy 
się z dzieciństwem. Przed oczami stają wspomnienia, w 
których rzeczy takie jak: otwieranie prezentów, czy piecze-
nie pierników były wyjątkowo ekscytujące. Dlatego też 
ogrom ludzi znajduje w Bożym Narodzeniu ukojenie i czas 
spokoju. Jest to moment, kiedy mogą zwyczajnie odpo-
cząć i zregenerować się mentalnie.  
 Nie dla wszystkich jednak święta faktycznie koja-
rzą się z czymś przyjemnym. Duże znaczenie mają w tym 

przypadku relacje rodzinne.  Młodzi ludzie często miewają  
problem z tym, aby dogadać się z dalszymi, szczególnie 

starszymi krewnymi. Niełatwo jest nie przejmować się na-
chalnymi pytaniami o życie prywatne, czy niekończącymi 
się, nierzadko dość niewybrednymi, komentarzami na te-

mat swojej osoby. Niewiele osób potrafi zdystansować się 
emocjonalnie od takich zaczepek, co sprawia, że święta 

zamiast być spokojnymi i przyjemnymi, zmieniają się w 
test cierpliwości i wytrzymałości psychicznej..  

 

 Poza 
tym, w czasie 
przedświątecz-
nym zewsząd bombardowani jesteśmy masą reklam i innych 
przekazów medialnych, które pokazują nam obraz uśmiechnię-
tych rodzin, które szczęśliwie spędzają razem czas, zachęcani 
jesteśmy do kupowania mnóstwa wymyślnych prezentów, 
ozdób. Wszystkie czynności, takie jak mycie okien w całym 
domu, czy przygotowywanie mnóstwa jedzenia na przyjście 
gości, muszą zostać odhaczone.  Przez tę presję właśnie Boże 
Narodzenie często staje się nerwowym wydarzeniem, które aby 
się udało ,musi wyglądać w bardzo ściśle określony sposób. 
Młodzi ludzie coraz mniejszą wagę przykładają do religii i 
wszystkiego, co z nią związane. Duża cześć młodych ludzi wo-
lałaby spędzić Boże Narodzenie w gronie ludzi, na których na-
prawdę im zależy i z którymi czują się dobrze, a nie z rodziną, z 
którą spotykają się parę razy w roku tylko dlatego, że tak wypa-
da. Dużo młodych ludzi stara się święta po prostu jakoś znieść. 
Idą do kościoła, aby nikomu z rodziny nie było przykro i trzyma-
ją język za zębami tylko po to, aby nie wywołać żadnej kłótni. I 
to głownie, niestety, na takiej powściągliwości i zachowawczo-
ści opierają się ich święta.  
 Dla wielu Boże Narodzenie może być miłym powrotem 

do czasów dzieciństwa lub momentem spokoju w roku. Młodzi 

ludzie jednak często nie są aż tak przywiązani do religii i nie-

rzadko ciężko im znosić towarzystwo członków rodziny, z który-

mi nie są aż tak blisko. Sytuacja ta nie ma wielu prostych roz-

wiązań, które mogłyby sprawić, że święta będą  bezbolesne. 

 Warto więc nam życzyć, aby jak najwięcej było na 

świecie osób przyjemnie spędzających Boże Narodzenie, a ci, 

którzy nie mają tego szczęścia, aby byli w stanie wyciągnąć dla 

siebie chociaż troszkę jakiegoś rodzaju przyjemności 

Zosia Sierant IIIap 

Czas oczekiwania 

Z uwagi na trudna sytuację w kraju  
i na świecie związaną z pandemią Covid 
19, zauważalny wzrost problemów natury 
psychicznej, nieradzenia sobie z trudno-
ściami dnia codziennego i obowiązkami 
szkolnymi 
 

Pedagog Szkolny  
serdecznie zaprasza  

zainteresowanych uczniów 
do utworzenia Grupy Wsparcia 

osób  zmagających się z problemami  
natury psychicznej. 

 
Zainteresowanych  prosimy o kontakt  

z Panią Pedagog Iwoną Stefaniuk:) 

Ważne, ważne, bardzo ważne… włączmy się w akcję 

 By najmniej błędów  

w polszczyźnie 

10 listopada 2021r. odbyła ogólnopolska  konfe-
rencja dotycząca błędów w polszczyźnie. Brali w niej 
udział: Jarosław liberek - językoznawca, doktor nauk hu-
manistycznych, Katarzyna Wojtaszek - redaktorka, Kamila 
Kalińczak – dziennikarz. Rozmowa toczyła się na temat 
błędów w polszczyźnie. Organizatorzy dali możliwość oso-
bom zainteresowanym wysyłania  propozycji najbardziej 
rażących błędów językowych na maila oraz pisania ich w 
komentarzach. Wśród nich znalazły się między innymi sło-
wa czy też frazy takie jak: "To okno", "tego tortu", "półtorej 
godziny", "wziąść", "ta kontrola", "półtora roku". Całe 
przedsięwzięcie było organizowane przez Bibliotekę Ra-
czyńskich w Poznaniu.  Do dziś spotkanie poprzez platfor-
mę facebook obejrzało  ponad tysiąc osób.  

Warto, abyśmy włączyli się w tę akcję i sami  dbali 
o czystość naszego języka w szkole i w domu. 

Informował Patryk Bąbol, Id 
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Jesteś   

Inni dopasowują się do aktualnych modowych trendów, a 
jeszcze inni zakładają to, w czym po prostu czują się kom-
fortowo i pięknie, zgodnie z własnym stylem. Każdego dnia 
w budynku naszej szkoły możemy obserwować, jak różne 
style, formy i kolory ubrań mieszają się ze sobą. Ubrania i 
styl uczniów 2LO są różne, oryginalne i oddają charakter 
każdej z osób. 

Najważniejsze jest to, aby nosić to co najbardziej nam się 
podoba, w czym czujemy się dobrze i pewnie. Obecnie 
ludzie stają się bardziej otwarci na nowe trendy, ale też 
odmienne style. 

Wiktoria Katner  

i Aniela Czaja 3AP 

 

Na nadchodzące nauczanie  

zdalne:) 

 Większość z nas udaje się do lasu w 

określonych porach roku, zbieramy wtedy grzy-

by, jagody, jeżyny albo podziwiamy piękne ko-

lory jesiennych liści. Niektórzy korzystają z nie-

go, żeby złagodzić swój stres, zaczerpnąć chwili 

relaksu, uspokojenia. Dlatego wiemy, że las mo-

że być naszym przyjacielem. Coraz częściej sły-

szymy o terapiach, w których las i jego otocze-

nie odgrywają główną rolę. Cisza, kojący śpiew 

ptaków, szum drzew poruszających się na wie-

trze, wprowadzają nas w stan relaksu. Więk-

szość z nas zadaje sobie pewnie teraz pytanie: 

Terapia lasem? Ale jak to działa? Las jest środo-

wiskiem, w którym żyliśmy od tysięcy lat. Dla-

tego przebywanie w nim jest powrotem do ko-

rzeni, które uspokajają, koją układ nerwowy, tak 

jakbyśmy powrócili do domu po dalekiej podró-

ży. Nasz mózg odbiera sygnały, które sprawiają, 

że czuje się bezpiecznie, wprowadza się w stan 

relaksu, poprawia odporność i zmniejsza się 

stres fizjologiczny.  

Co noszą uczniowie 2LO? 
 

 Czy zdarza Wam się śledzić modowe tren-
dy i sprawdzać, co jest w danym momencie popu-
larne? Czy obserwujecie celebrytów i gwiazdy 
mediów społecznościowych w poszukiwaniu in-
spiracji? Wolicie się ubierać zgodnie z własnym 
stylem, czy dopasowujecie się do panującej mo-
dy? Postaramy się przybliżyć ten temat, opowia-
dając, jakie są aktualnie najpopularniejsze trendy 
modowe i jak ubierają się uczniowie 2LO. 

 Jak wiemy, moda jest bardzo zmienna, ale często też 
wraca. Obecnie popularne są ubrania z lat 80-tych, 90-tych, vin-
tage (są to ubrania z poprzednich dekad), ale oczywiście nie tyl-
ko! Śledząc modę możemy zauważyć, że ponownie wróciły do 
nas szerokie spodnie, dzwony w różnych kolorach i stylach, bar-
dziej i mniej szalone. Mimo tego nadal popularne są wąskie, obci-
słe jeansy. Jeżeli chodzi o ubrania jesienno-zimowe to coraz czę-
ściej możemy zobaczyć skórzane kurtki, zarówno krótkie, jak i 
długie. Królują także dzianinowe płaszcze w kratę oraz inne wzo-
ry. Wiele osób stawia też na zwykle puchowe kurtki, które można 
założyć do bardzo wielu rzeczy. Trendem stały się małe torebki 
na ramię, które ładnie wyglądają, ale też są bardzo wygodne. 
Coraz częściej ubiera się tenisowe spódniczki. Modne są szero-
kie oraz krótkie bluzy, które podkreślają naszą sylwetkę. Często 
możemy zaobserwować różne rodzaje obcisłych sukienek . Jeżeli 
chodzi o kolorystykę strojów to również jest bardzo różnorodna. 
Jednak popularnymi obecnie kolorami są odcienie pastelowe, 
brąz, beż, czerń, biel. Mimo tego moda nie zamyka się tylko na te 
kolory, jest ich bardzo wiele, co sprawia, że ubrania wyglądają 
ciekawiej. Zawsze jednak warto jest mieć w szafie najzwyklejsze 
T-shirty, topy oraz koszule. Uważam, że obecnie każdy znajdzie 
coś dla siebie w galeriach handlowych, ale także w lumpeksach, 
do których udaje się coraz więcej osób. W sklepach tego typu 

można znaleźć wiele ciekawych i niepowtarzalnych rzeczy w 
atrakcyjnej cenie. Ponadto dajemy tym ubraniom nowe życie, co 
jest bardziej ekologiczne. Uważamy, że warto otwierać się na 
nowe, czasami nawet zwariowane kreacje. 

 Przechadzając się korytarzami naszego liceum można 
zobaczyć wiele osób ubranych w bardzo różnym stylu. Są ucz-
niowie, którzy stawiają na wygodę i zakładają luźne ubrania jak 
dresy lub bluzy. Jest też spora grupa uczniów, która ubiera się w 
sposób bardziej elegancki: spódnice, marynarki, czy koszule.  

Obserwowały:  

Aniela Czaja i Wiktoria Katner IIIap 
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Jest to przede wszystkim terapia przeciwdziałająca nad-

miernemu popadaniu w stres. Stan relaksu wpływa kojąco 

na wcześniej już wspomniany układ nerwowy oraz stymu-

luje inne układy w organizmie do samoregulacji i powrotu 

do zdrowia. Pomaga w wewnętrznym ukojeniu, zmniejsza 

poziom przygnębienia, rozdrażnienia, niepokoju, przez co 

zwiększa się  energia do działania i budzi się w nas radość 

życia. Zmniejsza się także  ryzyko depresji, nerwicy lęko-

wej i wypalenia zawodowego. Terapii lasem może się pod-

dać każdy z nas, dlatego — do dzieła! 

Pod choinkę możecie sobie zażyczyć od Mikołaja książkę poświę-

coną temu zagadnieniu, „Terapia lasem w badaniach i praktyce”  

Katarzyny Simonienko. 

Justyna Magacz IIIap 

 

 

 ZABURZENIA OBSESYJNO-KOMPULSYJNE, 

CZYLI NERWICA NATRĘCTW 

, ,Nerwica natręctw” to zaburzenie, z którym być mo-

że ktoś z was miał już do czynienia, zauważając obsesyjne 

zachowania np. u swoich rówieśników, nie do końca zdając 

sobie sprawę, iż ma to powiązanie ze zdrowiem psychicznym. 

Aby lepiej przybliżyć wam to zjawisko, jako przykład przyto-

czę postać Lady Makbet, czyli książkową bohaterkę utworu 

Szekspira ,,Makbet”, z którą spotkała się większość z nas. 

Kobieta po zamordowaniu króla Duncana zaczyna obsesyjnie 

myć ręce, próbując domyć plamy krwi wytworzone przez jej 

umysł. W tym przypadku jedynym zjawiskiem, które się nie 

zgadza są wyobrażania plam krwi na rękach, ponieważ osoby 

z nerwicą natręctw nie miewają takich halucynacji. Kobietę 

zadręczają wyrzuty sumienia, myśli że ciągłe mycie rąk zmyje 

z niej to psychiczne obciążenie. Niestety, to zaburzenie co 

roku dotyka 1% z nas. Jest ono niezwykle dużym obciążeniem 

w codziennym życiu, ponieważ doprowadza do wykonywania 

przez osobę chorą dodatkowych niepotrzebnych czynności, 

jak np. przytoczone przeze mnie wcześniej mycie rąk 

(oczywiście w czasie pandemii higiena jest niezwykle ważna, 

lecz mowa tutaj o obsesji). Oprócz tego doprowadza to także  

Psychoedukacja 

 

Poznać, aby zrozumieć, 
zrozumieć, aby pomóc...  

do zbieractwa, odrywania skórek czy obsesji na punkcie 

własnego wyglądu. Te czynności są niekontrolowane. Cza-

sem u takich osób mogą pojawiać się także niekontrolowa-

ne tiki, jak np. częste mruganie oczami. 

 Oprócz obsesji, warto zapoznać się również z po-

jęciem kompulsji – czynności kompulsyjne wykonywane są 

celowo, według własnych reguł. Może być to wielokrotne 

sprawdzanie czy zamknęliśmy drzwi lub czy wyłączyliśmy 

wszystkie urządzenia elektryczne, tłumacząc sobie, iż robi-

my to tylko ,,by się upewnić”.  

Takie zaburzenie może być spowodowane doświadczenia-

mi z przeszłości, które nakładają na nas poczucie winy lub 

odpowiedzialność, nieprawidłowością funkcjonowania 

pewnych obszarów mózgu, budowy anatomicznej i ośrod-

kowego układu nerwowego lub też czynnikami genetyczny-

mi. 

 Leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, jest 

możliwe — opiera się ono na farmakoterapii, psychoterapii 

i psychoedukacji. Życie z tym zaburzeniem z pewnością nie 

jest łatwe, dlatego powinniśmy kierować się wyrozumiało-

ścią w relacjach z takimi osobami, oraz starać się normali-

zować wszystkiego rodzaju zaburzenia. Przykrą ciekawost-

ką jest to, że u osób z nerwicą natręctw niezwykle często 

dochodzi do rozwodów(: 

Opr. Karolina Janocha 

Na podstawie Psychologia osobowości Filipa Zimbardo  



Jesteś   

Str. 6 

 

 

 

  

 
    Temat adopcji jest dla wielu z nas trudny i bar-
dzo poważny, nie jest on często poruszany pomiędzy 
ludźmi, a przecież jest to w pewien sposób tchnienie 
nowego życia w istoty, które na swej drodze napotkały 
na wiele nieszczęść, a adopcja jest dla nich nadzieją na 
lepsze jutro.  
 
 Na świecie jest wielu ludzi, każdy pisze swoja hi-
storię, spotykając człowieka na ulicy, który pędzi gdzieś 
przed siebie. Nie możemy osądzać ludzi, którzy oddają swe 
dzieci, ponieważ nie wiemy, w jakiej ten człowiek znalazł się 
sytuacji. Każda adopcja zaczyna się od tragedii, którą jest 
strata, jakiej doświadczyło z jednej strony niewinne dziecko, 
z drugiej  - rodzic. Pewna część dzieci trafia do domów 
dziecka czy rodzin zastępczych nie przez wybór rodziców, 
ale przez sytuacje, które pisze życie. 
   Jednocześnie rocznie 3,6 tysięcy rodzin podejmuję decy-
zje o adopcji dziecka, są to ludzie o wielkich sercach potra-
fiący kochać drugiego człowieka czystą miłością, są  gotowi 
poświęcić dla niego cześć siebie i swego życia, są świado-
mi, że odpowiadają za życie drugiego człowieka i za jego 
wychowanie. Człowiek, który zdecyduje się na adopcję po-
winien być dla wielu przykładem, bo nie jest łatwo powie-
dzieć stanowcze TAK ,gdy wiele jest za  - nie. 
 
 

Czym jest adopcja serca? 
 

 Adopcja serca , czyli ina-
czej pomoc na odległość ubogim 
dzieciom najczęściej z krajów tzw. 
Trzeciego Świata, czyli między 
innymi Nepalu, Boliwii i Angoli. 
Polega ona między innymi na 
wsparciu finansowym  wybranego 
wcześniej dziecka, a darczyńcą może zostać osoba fizyczna 
lub firma, która zobowiązuje się wspierać dziecko w formie 
comiesięcznych opłat zazwyczaj 15-20 dolarów, poprzez 
podpisanie deklaracji. Natomiast osobami potrzebującymi są 
dzieci, najczęściej sieroty wychowane przez dalszą rodzinę 
lub osoby im obce, które nie są w stanie bez pomocy finan-
sowej zapewnić im dobrej przyszłości i edukacji. Potrzebują-
cymi nie tylko są dzieci dotknięte ubóstwem, lecz także do-
tknięte przez los np.: chorobami zakaźnymi , tsunami. Adop-
cją serca objęte są wszystkie dzieci w trudnych sytuacjach 
życiowych, nad którymi czuwają misjonarze, wolontariusze, 
którzy pilnują wydatków związanych z  edukacją, zdrowiem i 
wyżywieniem. 
 Ludzie którzy podejmują się adop-
cji serca muszą być rozważni i podjąć waż-
ną i odpowiedzialną decyzję, ponieważ to 
od nich los ich podopiecznego, który wie, 
że dzięki jego wsparciu ma szansę na lep-
sze życie. Darczyńcą może zostać każda 
osoba świadoma odpowiedzialności i chęć 
działania dla dobra, nawet osoba niepełno-
letnia za zgodą rodziców. 
 
 

 

Jak wygląda adopcja w Polsce? 
 

 Adoptować można tylko dzieci opuszczone, czyli 
których opiekunowie nie żyją lub które zostały pozostawio-
ne przez swoich rodziców biologicznych. 
 
 Adopcja w Polsce najczęściej dotyczy niemowląt, 
zasady różnią się w przypadku adopcji przez samotną mat-
kę, małżeństwo czy w odniesieniu do dziecka niepełno-
sprawnego. W Polsce obowiązuje wiele zasad, które osoba 
adoptująca dziecko musi spełnić. Odnoście wieku rodzic 
musi być pełnoletni i nie może być starszy od dziecka o 
więcej niż 40 lat. Adopcji mogę dokonać wyłącznie małżeń-
stwa z 5-letnim stażem, jedynym wyjątkiem są osoby owdo-
wiałe lub samotne. Jeśli małżeństwo chce adoptować 
dziecko musi spełnić warunki finansowe, które zapewnią 
dziecku dobre warunki do życia.  
 Kandydaci mogą zgłosić się do dowolnego, wybra-
nego przez siebie ośrodka adopcyjnego w kraju. Osoba 
starająca się o dziecko musi złożyć dokumenty (akt zawar-
cia małżeństwa, zaświadczenie o stanie zdrowia, niekaral-
ność, braku rejestracji w poradniach odwykowych, zarob-
kach), po złożeniu dokumentów odbywa się spotkanie z 
psychologiem, dodatkowo małżeństwo chcące adoptować 
dziecko z niepełnosprawnością odwiedza jego lekarza pro-
wadzący. Kolejnym krokiem jest wywiad środowiskowy, 
następnie przyszli rodzice przechodzą szkolenie, po którym 
zostają kandydatami do adopcji i  mogą poznać dziecko 
osobiście. Po przejściu tego etapu sporządzany zostaje 
wniosek o przysposobienie, gdy sąd orzeknie na ich ko-
rzyść, dziecko zostaje zaadoptowane. 

Pozostając w tej tematyce, polecamy serial „Ania, nie 
Anna’’. Jest to serial o adoptowanej rudowłosej 
dziewczynie z wielką wyobraźnią oraz marzenia-

mi, która odnalazła miłość i szczęście na Zielo-
nym Wzgórzu. Jej bezpośredniość oraz tem-
perament  często pakują ją w kłopoty, ale też 
pomagają odnaleźć bratnią duszę.  
 

Opracowały: 
Aleksandra Kulbat, Natalia Kulbat,  

Wiktoria Gałązka IIIap 

Z potrzeby serca 
-  adopcja 



   

Adopcja - moja historia 
 

 

 Wielu z Was pewnie słyszało 
termin ”adopcja” bądź zwrot „nie znam 
swoich biologicznych rodziców, jestem 
adoptowany/ adoptowana”. Mogę ucz-
ciwie powiedzieć, że ja również należę 
do tego środowiska i jestem z tego 
dumna. Chciałabym przybliżyć wszyst-
kim czytelnikom temat adopcji właśnie 
z perspektywy dziecka adoptowanego. 

 
 Urodziłam się 18 marca 2003 roku, do swoich rodziców 
trafiłam trzy miesiące później. Dlaczego tak długo? Proces adopcji 
wcale nie jest taki prosty jak może się wydawać. Po pierwsze i 
najważniejsze- trzeba przejść testy psychologiczne, aby pracowni-
cy domu dziecka mogli stwierdzić, czy w ogóle te konkretne osoby 
nadają się na rodziców. Po pozytywnych wynikach testów, przy-
chodzi kolej na rewizje mieszkania by można było stwierdzić, czy 
dziecko będzie miało odpowiednie warunki życia. Jeżeli wszystko 
zostaje zaakceptowane- para trafia na kurs przygotowawczy, który 
trwa 9 miesięcy, czyli tyle co ciąża, oraz pod opiekę pani psycho-
log. 
Gdy wszystkie procedury dobiegną końca, rozpoczyna się kolejne 
czekanie- tym razem na telefon z domu małego dziecka, czy jest 
już jakieś dziecko gotowe na adopcję. 
Moja mama podczas naszych rozmów cały czas wspomina dzień 
kiedy pierwszy raz mogła wziąć mnie na ręce. Gdy trafiłam do do-
mu- wtedy rozpoczęło się normalne życie- dokładnie takie samo jak 
z dzieckiem biologicznym, karmienie, usypianie, przewijanie, ba-
wienie się. Rodzice zdecydowali się na powiedzenie mi o adopcji, 
gdy byłam w przedszkolu. Jako moi rodzice stwierdzili, że podsta-
wą wychowania dziecka jest właśnie szczerość i nie ma powodu, 
aby mieli tak wielki fakt przede mną ukrywać. Przyjęłam to bardzo 
dobrze, gdyż zostało mi to na początku przedstawiane w formie 
bajek na dobranoc. Uznałam to za coś wyjątkowego i wyróżniają-
cego mnie z tłumu. Niestety, gdy moi koledzy i koleżanki z klasy w 
podstawówce dowiedzieli się o mojej „inności” postanowili to wyko-
rzystać przeciwko mnie i po prostu się śmiać. Czy mieli powód? Po 
prostu nie wiedzieli na czym polega adopcja. Nie mieściło im się to 
w głowie, że można kogoś kochać tak samo mimo iż nie narodził 
się w naszym ciele. Jako dziecko adoptowane na każdym kroku 
dostaję wiele pytań- nie dziwi mnie to i jestem wdzięczna osobom, 
które pytają, ponieważ to pokazuje, że chcą się dowiedzieć więcej 
na dany temat. Zawsze odpowiadam szczerze i przemyślanie. 
Najczęstszym pytaniem jest oczywiście pytanie, czy znam swoich 
biologicznych rodziców, lub czy do swoich rodziców mówię mamo i 
tato, czy ciociu i wujku. 
 Pisząc ten artykuł chcę pokazać wszystkim, że osoby 
adoptowane żyją i normalnie funkcjonują wśród ludzi. Każdy z nas 
jest na swój sposób inny i wyróżnia się z tłumu. Musimy tylko pa-
miętać o tym, aby być tolerancyjnym i otwartym na każdą odmien-
ność. Najważniejszym jest przecież to, aby być dobrym człowie-
kiem i akceptować każdego takim- jakim jest. Żadnej roli nie gra 
tutaj adopcja, kolor skóry, orientacja. Jeżeli ktokolwiek z Was miał-
by jakieś pytania- zawsze możecie do mnie podejść w szkole i 
porozmawiać. 

 
Pisała: Maja Jończyk, klasa 3cg 
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Ania wraz z siostrą i mitycznym pomarańczowym  
polonezem…, fot. archiwum domowe autorki 

 

  

    

Uwaga!!! Uwaga!!!!  
Debiut literacki!!!! 

Gratulujemy:) 
 
Klub skrzywdzonych serc 
Część I 
 Dzierżyła w ręce nóż. Szła powolnym krokiem 
w stronę drzwi, a dźwięk dzwonka wciąż rozbrzmiewał 
w jej głowie. Był nieznośny, a ona taka zmęczona. Cze-
go ten ktoś znowu chce? Przekręciła klucz trzęsącą się 
ręką i odsunęła się, by pozwolić osobie swobodnie do-
stać się do środka. 
-Co ty robisz, oszalałaś?- przybyła dziewczyna wykrzyk-
nęła z oburzeniem, cofając się o krok.  
-Co tu robisz o tej porze, Kami?- zamiast odpowiedzieć, 
gospodyni cichego mieszkania zapytała. Krzyżując ra-
miona, ostry koniec narzędzia, trzymanego w lewej ręce, 
zwróciła ku osobie stojącej na progu.  
-Chciałam z tobą porozmawiać. Nie było cię w szkole- 
odrzekła.  
-Poczekaj moment, skończę chować naczynia do szafki. 
Obie poszły do kuchni.  
-Hela, znowu jesteś sama?- zapytała Kamila, siadając na 
krześle przy małym stole. 
-Tak, matka jak zwykle jest w pracy.  

Odłożyła nóż do szafki. Przyjaciółka zmarsz-
czyła brwi na widok 
ilości brudnych naczyń. 
Hela nie kontynuowała 
zmywania, tylko wyszła 
przez drzwi, którymi 
pół minuty wcześniej 
weszła. 

Kamila wstała 
niechętnie i podreptała 
za nią. 
-Co się stało?- zapytała, 
gdy po chwili weszły do 
salonu.- Ostatnio często 
cię nie ma.  
-Wiesz jak to ze mną 
jest. Przychodzi zima, 
co i rusz bierze mnie 
jakieś choróbsko. Na 
szczęście jest lepiej, 
jutro zjawię się na zajęciach… O ile matka mnie puści- 
przewróciła oczami. 

Usiadły na wersalce, przykrytej kocem, zakry-
wającym lata brudu.  
-Nie uwierzysz co znalazłam- powiedziała podekscyto-
wana Kamila.  
Nastała nieznośna cisza. Helena czekała, zniecierpliwio-
na na puentę, której się nie doczekała.  
-Co znalazłaś?- zapytała z irytacją.  
-Nie powiem, musisz sama zobaczyć- odrzekła Kamila, 
uśmiechając się zawadiacko. – Jutro. 
-Żarty sobie robisz?  
-Ani myślę.  

-Coś jeszcze chciałaś mi ,,powiedzieć"?- zapyta-
ła zrezygnowana Helena. 
-Nie, to tyle. Widzimy się jutro w szkole.  
Kamila wstała i nie oglądając się za siebie, wyszła z 
mieszkania. Hela opadła na kanapę. Tej nocy znowu nie 
mogła usnąć.  

Zuzia Rakowiecka, IIbp 

Ilustracja autorki 
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Świątecznym okiem 
 
 
 Wycieczki to wspaniały pomysł na każdą porę 
roku. A jeśli wyjazd niesie za sobą emocje                         
i świąteczną atmosferę, to jeszcze lepiej.  
 Niesamowitym miejscem, które powinien zoba-
czyć każdy jest Wrocław przed Bożym Narodzeniem. 
Od wielu lat organizowany jest tam jarmark świąteczny.  
I choć pogoda potrafi nie rozpieszczać i mróz daje się we 
znaki, to atmosfera, która tam panuje, jest wspaniała. 
Ludzie mijający się na wrocławskim rynku są dla siebie 
mili, wspólnie śpiewają    i tańczą. Stoiska są przepełnio-
na zimowymi swetrami, rękawiczkami, ozdobami choin-
kowymi i... smakołykami, które kojarzą się z Bożym 
Narodzeniem. Zachwycają także, wznoszone na ten czas, 
drewniane chaty i domki służące za sklepiki i restaura-
cje. Wszędzie rozbrzmiewa świąteczna muzyka   i  pełno 
jest kolorowych światełek. To wszystko najlepiej podzi-
wiać po godzinie szesnastej, kiedy na dworze zaczyna 
robić się ciemno. Nie traćcie wrażeń! Warto odwiedzić 
Wrocław przez świętami.   

Relacjonował: Kacper Poźniak IIc 

Felieton polityczny:), czyli naszym zdaniem 

 

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej  
  
 Jak wszyscy dobrze wiemy, w sierpniu zaczęło dochodzić do licznych nielegalnych prób przekroczenia granicy 
Polski od strony Białorusi. Byli to uchodźcy pochodzący z państw bliskiego wschodu np. Irak, Iran, Syria. Zostali oni celo-
wo ściągnięci przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Obiecał on tym ludziom dostęp przez Białoruś do państw UE takich jak 
Niemcy czy Polska. W praktyce są oni wykorzystywani do destabilizowania sytuacji na granicy. Uchodźcy zastraszani i 
wypychani przez Białoruskie władze, próbują, w agresywny sposób przekroczyć granice nie posiadając odpowiednich 
uprawnień do tego. Skutkuje to tym, że stosowany jest wobec nich push-back. Oznacza to że osoby znajdujące się na 
granicy są w potrzasku pomiędzy polskim wojskiem i białoruskimi służbami bez możliwości powrotu do swojego kraju 
ani przekroczenia granicy. Ponadto część z uchodźców jest dozbrajana przez białoruskie władze w nożyce do drutu, gra-
naty hukowe a nawet w broń na ślepe naboje. Były również zauważane sytuacje, w których to białoruscy agenci sił spe-
cjalnych wspomagali wysiłki uchodźców razem z nimi szturmując zasieki na granicy czy przejścia graniczne jak to  
w Kuźnicy. 
  Rządy państw UE oraz Bliskiego Wschodu robią wszystko, aby zażegnać kryzys. Do Polski trafiają pieniądze na 
prowadzenia tych działań, a w ostatnim czasie rząd Czech oznajmił, że przyśle wsparcie militarne w postaci 140 inżynie-
rów wojskowych. Państwa takie jak Irak proponują swoim obywatelom powrót do kraju, który zostanie opłacony przez 
państwo. 
 Sytuacja, która ma miejsce na naszej wschodniej granicy, może mieć również powiazania z polityką Rosji, która 
ponownie rozpoczęła przegrupowanie wojsk na granicy z Ukrainą.  Miałoby to posłużyć opóźnieniu reakcji UE i NATO w 
wypadku ewentualnego konfliktu zbrojnego miedzy Rosją, a Ukrainą. 
 Jak widać sytuacja jest wciąż poważna i pociąga za sobą  wiele spekulacji wynikających z niejasnych intryg Bia-
łorusi oraz Rosji.  

Tomasz Pabisiak IIIap 

Święta, Święta, radosny czas? 
 
  
 Święta Bożego Narodzenia, przede wszystkim, kojarzą 
nam się z czasem spędzonym w gronie naszych najbliższych, 
śpiewaniem kolęd, dzieleniem  się opłatkiem oraz wręczaniem 
sobie symbolicznych prezentów. Nie wszyscy mamy to szczęście, 
by spędzić je w taki sposób. Wiele starszych osób święta spędza 
w ośrodkach opieki: samotnie, bez bliskich, bez kogokolwiek przy 
swoim boku. Co gorsza niektórzy święta spędzają samotnie w 
szpitalu, nie z własnych decyzji, nie ze swojego złego samopoczu-
cia, tylko z powodu swoich rodzin, które chcą spędzić czas bez 
starszych członków rodziny. Przechodząc przez szpitalne koryta-
rze w okresie świątecznym, człowiekowi zaczyna się łamać serce, 
widząc ilość zapełnionych łóżek przez osoby starsze. Są to ludzie, 
tacy sami jak my, dobrze wszystko rozumieją, a przede wszystkim 
mają uczucia.  
 Istnieją akcje, które mają na celu pomóc starszym oso-

bom w domach opieki. W okre-

sie świąt, osoby żyjące w do-

mach opieki, piszą “listy do 

Mikołaja”, są one później publi-

kowane na stronie interneto-

wej tego ośrodka, a często 

później nagłaśniane przez inne 

media. Potrzeby takich osób są 

niesamowicie skromne. Cho-

ciaż osobiście uważam, że po-

moc materialna jest ważna, to dla nich, starszych, samotnych, 

osób, nie będzie lepszego prezentu niż pół godziny szczerej roz-

mowy. 

 

Gabrysia Kępska Ic 
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Polecamy 
książkę 
 
 
 
 Polacy to na-
ród tolerancyjny—często 
dobro innych przedkła-
daliśmy nad swoje wła-
sne, udowadniając tym 
samym, że potrafimy 
poświęcić wiele, aby 
ratować ludzkie życie. Są 
z nami osoby, które pamiętają czasy wojny bądź brały udział w tam-
tych wydarzeniach. Wiedzą, że za ratowanie Żydów obowiązywała 
kara śmierci i ponosiła ją cała rodzina. Jednakże byli i tacy, którzy 
nie ratowali im życia; było odwrotnie: zgłaszali policji ich istnienie 
bądź samodzielnie oddawali Żydów w ręce władz. Każdy człowiek 
zrobi wszystko, by ratować swoich bliskich bądź w ogólnym znacze-
niu swoich bliźnich.  
 W książce Pawła Piotra Reszki pt. ”Płuczki” autor opisuje, 
jak po wojnie Polacy zostali poszukiwaczami żydowskiego złota. 
Żydzi byli bogaci, umieli zarządzać interesami i byli skorzy do pracy. 
Dlatego też po upadku obozu w Bełżcu Polacy- w celu wzbogacenia 
się bądź też zwykłej ludzkiej ciekawości- przeszukiwali tamte tereny. 
Bohaterowie książki to ludzie, którzy byli poszukiwaczami 
„zakopanych skarbów”. Odkopywali żydowskie groby oraz bezcze-
ścili ludzkie szczątki w celu wzbogacenia się. Byli i tacy, którzy szu-
kali wyłącznie w kontenerach ze śmieciami, oraz tacy, którzy w ogó-
le tego nie robili. Można by zapytać, dlaczego człowiek w tak nieod-
ległej przeszłości robił tak straszne rzeczy? Być może wynikało to 
stąd, że po wojnie ludzie byli biedni, nie mieli nic,a zniszczone go-
spodarstwa i brak dachu nad głową skłaniał ich do czynów brutal-
nych. Czy wiedzieli, że robią źle? „Człowiek, który kopał na cmenta-
rzu, by obrabować zamordowanych w obozie zagłady, nie grzebał w 
spalonych zwłokach, on przeszukiwał żużel albo węgiel, nie kawał-
kował łopatą ciał, tylko ciął rąbankę. Ten język chronił kopaczy 
przed nimi samymi. Pomagał podtrzymywać iluzję , że jesteśmy 
dobrzy, jesteśmy uczciwi, to nic takiego.” 
Skarby, jakie znajdowali kopacze, były splamione krwią i okupione 
cierpieniem drugiego człowieka, dlatego też żaden z nich nie dorobił 
się na tym majątku, bo- jak wiadomo — nie można dorobić się na 
cudzym nieszczęściu. 

Daria Małgorzaciak IIIap 

Ciąg dalszy horoskopu:) 
 
Panna 
Zwróć uwagę na własne uczucia. Nie bój się szczerze przed kimś otwo-
rzyć I poprosić o pomoc przy pracy. Zbyt wiele ważnych zadań doprowa-
dzi do niepowodzenia, więc rozsądnie podejdź do wszelkich obietnic. 
Poznane osoby w tym miesiącu odegrają ważną role w waszym życiu. 
Jeśli chcesz z kimś szczególnie odbudować kontakt zrób to teraz. 
 
Waga 
Jeśli rozsądnie będziesz podejmować decyzje ten miesiąc będzie wyjąt-
kowo udany. Możesz się spodziewać zarówno szczęścia w szkole/pracy 
jak I w romantycznych relacjach. Nie odejmuj sobie umiejętności I wyjdź 
poza szereg, a zostaniesz za to pochwalony. Oprócz miłości poszerzaj 
grono znajomych. 
 
Skorpion 
Natłok zadań zajmie ci wiele czasu, lecz odkładanie ich znacznie pogor-
szy twoje dotychczasowe sukcesy. Skup się na nadrobieniu braków I 
przeanalizowaniu możliwych rozwiązań dla problemów. Ogranicz za 
duże zaufanie do niektórych, gdyż mogą chcieć odebrać zasługi za twoją 
ciężką prace. Czeka cię dużo obowiązków więc nie pozwól sobie na 
ciągłe działanie na najwyższych obrotach. 
 
Strzelec 
Niech niepowodzenia nie przyczynią się do pogorszenia twojej samooce-
ny. Wciąż próbuj I walcz o swoje. Nie pozwól aby źle życzący ci ludzie 
mieli wpływ na twoje decyzje, słuchaj jedynie tych najbardziej zaufa-
nych, a przede wszystkim siebie. Twój stan psychiczny jak I fizyczny 
zadecyduje o efektywności twojej pracy, dlatego ważne aby nie ignoro-
wać złego samopoczucia. 
 
Koziorożec 
Szczęście będzie ci sprzyjać we wszystkich dziedzinach. Rozwijanie się 
może okazać się łatwiejsze niż wcześniej. Postaw na kształcenie sie I 
branie udziału w różnych projektach. Jeśli od dłuższego czasu chciałeś 
nauczyć się czegoś zupełnie nowego zacznij teraz. Energiczność ułatwi ci 
kontakty z innymi. Słuchaj rad ważnych dla ciebie ludzi. 
 
Wodnik 
Nie pozwól aby negatywne myśli I wyolbrzymienia pogorszyły twoje 
relacje z innymi. W sytuacjach stresowych zatrzymaj się I przeanalizuj 
wszystko raz jeszcze. Wcześniejsze wzięcie się za obowiązki pozwoli 
później na spokojne cieszenie się towarzystwem bliskich. Jeśli twoje 
zadania cię przytłaczają możesz liczyć na pomoc innych. 
 
Ryby 
Możesz się spodziewać nowych pomysłów. Zaufaj im I dokończ projek-
ty. Brak zaległości doda ci poczucia kontroli nad własnym życiem. Dlate-
go też nie odkładaj obowiązków na kolejny tydzień czy miesiąc. W rela-
cjach towarzyskich będziesz wyjątkowo przekonujący. Korzystaj z za-
proszeń na imprezy I nie bój się otwartości na nowe znajomości. 
 

Opr. Wróżka Karolina IId 

Rozmowa z Tomkiem Pabisiakiem – przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego 
 
Trwający remont stanowi pewne utrudnienie. Jak samorząd może działać mimo tego? 
 
Tomek: Staramy się regularnie spotykać na zebraniach samorządu w budynku naszej szkoły, aby wspólnie zastanawiać się nad 

nowymi pomysłami , które zintegrują szkolną społeczność. Chcę, aby w naszej szkole ciągle coś się działo, żeby, mimo 
remontu, w szkole panowała dobra atmosfera i żebyśmy mieli poczucie wspólnoty. 

 
Jednym z postulatów wyborczych były różowe skrzyneczki. Co z nimi? 
Tomek: Niestety, tak jak wszyscy wiemy, mamy związane ręce przez remont budynku i umieszczenie skrzyneczek w szkolnych 

łazienkach wiązałoby się z ich ewentualnym zniszczeniem lub zgubieniem. Planujemy zainstalować skrzyneczki i zorgani-
zować zbiórkę środków higienicznych po ukończeniu remontu naszej szkoły. 

 
Czy samorząd ma jakieś plany na przyszły rok związane z wolontariatem? 
Tomek: Wszystko zależy od tego, jakie akcje charytatywne będą się pojawiać. Niestety, nie udało nam się zorganizować ak-

cji ,,Szlachetna Paczka”, ponieważ większość klas przebywała na kwarantannie i nauczaniu zdalnym. Jeśli jednak sytuacja 
na to pozwoli, chcielibyśmy organizować różne kiermasze i angażować się w akcje charytatywne.  

Wielu uczniów pewnie zastanawia się, co z radiowęzłem. Czy samorząd ma plany co do tego? 
 
Tomek: Z tego, co wiem, radiowęzeł w naszej szkole jest niezdolny do działania i dlatego potrzebny jest nowy sprzęt. Ta kwe-

stia została poruszona na spotkaniu samorządu i mamy kilka dobrych pomysłów, jak możemy rozwiązać problem sprzętu.  
Jeśli Wy macie jakieś pomysły, wyślijcie je na maila 2liceum.pomysly@gmail.com 
 

Rozmawiała: Anielka Czaja IIIap 



Pionowo 

1. Nazwisko bohatera "Opowieści Wigilijnej" 
2. Ciągną sanie Mikołaja 
3. Kraj w którym powstał zwyczaj ubierania 
choinki 
5. Można wieszać na nim skarpety 
10. Msza o północy 
11. Obok Kacpra i Melchiora 
13. Adwentowy z czekoladkami 
17. 12 potraw wigilijnych jest symbolem 
12… 
18. Kim naprawdę był Święty Mikołaj 
22. Nakładana na czubek choinki 
23. Narodził się w niej Jezus 
24. Szklana ozdoba na choinkę 
26. Roślina wieszana pod sufitem 
28. Ile reniferów ciągnie sanie Mikołaja 
31. Śpiewane przy świątecznym stole 
33. Instrument na którym grali Jezusowi 
pasterze 
34. Zespół śpiewający "Last Christmas" 
36. Czas przed Bożym Narodzeniem 
38. Małe pierożki z grzybami 
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      Jesteś u Siebie 

Zapraszamy  
do korzystania z horoskopu:) 

Baran 
W grudniu wypatruj sprzyjających wydarzeń, szczególnie związanych ze strefą miłosną. Nie zawsze będą one widoczne na pierwszy rzut oka więc zwra-
caj uwagę na zbiegi okoliczności. Grudzień doda ci więcej szczęścia w zdawanych egzaminach I podejmowanych decyzjach. Jednak niech twoja energia 
spowodowana tym nie doprowadzi cię do szaleństwa. Nie nakładaj na siebie zbyt wielu obowiązków. Presja jedynie cię zatrzyma. Świąteczny klimat 
pomoże w szukaniu drugiej połówki, ale nie zaniedbaj przy tym relacji z rodziną. 
Byk 
Skup się w tym miesiącu na swoich projektach I dokończeniu zaległych spraw. Ambicja I wzmożona kreatywność sprawią, że znacznie łatwiej będzie ci 
się do nich zabrać. Regularność I determinacja doprowadzą cię do spokoju ducha .Nie pozwól jednak by zasługi za twoją ciężką pracę przypisał sobie 
ktoś inny. Kiedy dokończysz wszystkie zadania spodziewaj się miłych I zabawnych wydarzeń, a także bądź otwarty na nowe znajomości . Warto podjąć 
próbę naprawienia relacji z innymi ludźmi lub wyjaśnienia nieporozumień. 
Bliźnięta 
Zwracaj szczególną uwagę na drobne szczegóły a doszukasz się wyjścia z obecnych problemów. Podjęte decyzje I nowe postanowienia wciel już w 
życie, nie czekając na rozpoczęcie nowego roku. Nie zastanawiaj się za długo, gdyż niesprzyjający ci ludzie łatwo cię przegonią. Twoja energia pomoże 
w dokończeniu zaległych obowiązków. Lecz nie zapomnij w natłoku pracy o najbliższych. Pozwól sobie na ich pomoc, a wasza relacja ulegnie popra-
wie. 
Rak 
Jak najszybciej dokończ zaległe obowiązki aby móc pozwolić sobie na samorozwój. Rób to co naprawdę lubisz, a na co nie miałeś do teraz czasu. Gru-
dzień ułatwi ci rozwijanie zainteresowań. Pilnuj emocji aby nie wywołały u ciebie wątpliwości I negatywnego postrzegania siebie. Możesz być wyjątko-
wo rozdrażniony, więc dystansuj żarty w swoją stronę. 
Lew 
Grudzień sprzyja wykonywaniu obowiązków. Podejmuj decyzje rozważnie I nie bój się sięgnąć po upragniony cel. Nie pozwól aby więcej pracy znie-
chęciło cię do spełniania marzeń. Podczas świątecznej gorączki zachowaj trzeźwy umysł. Twoja determinacja I pracowitość na koniec przyniosą wiele 
korzyści. Dopilnuj aby szczególnie teraz spędzać jak najmniej czasu z demotywującymi I humorzastymi ludźmi.                                 Cd str.9 

Poziomo 
  
4. Wigilijna zupa z buraków 
6. Np. z kapustą i grzybami 
7. Imię jednego z reniferów 
8. Imię filmowego chłopca, który w 
święta został sam w domu 
9. Suszone, dodawane do kompotu 
wigilijnego 
12. Oplata świąteczne drzewko 
14. Miasto narodzin Jezusa 
15. Grzeczne dzieci znajdują je pod 
choinką 
16. Makieta miejsca narodzin Jezusa 
19. Słodkie brązowe ciasteczka 
20. Obok złota i mirry 
21. Dzień poprzedzający Boże Naro-
dzenie 
25. Pod obrusem, symbol ubóstwa w 
jakim narodził się Jezus 
27. Dzielimy się nim w Wigilię 
29. Co z łaciny oznacza "Wigilia" 
30. Wystawiane w szkołach i kościo-
łach w czasie okołoświątecznym 
32. Przynosi prezenty 
35. Świąteczne drzewko 
37. Siwa i długa u Mikołaja 
39. Wigilijna ryba 
40. Potrawa z pszenicy, maku, bakalii i 
innych dodatków 

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu od 1 do 
10 utworzą hasło będące rozwiązaniem krzyżówki
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Opr. Adrian Stępień IId 


